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ÉLISÉE RECLUS: POR UMA NOVA GEOGRAFIA LIBERTÁRIA 

Pedro do Nascimento Gomes1 (UFC) 

  

RESUMO 

 

O presente trabalho consiste em apresentar a obra de Élisée Reclus (1830-1905) e sua 

contribuição para uma Geografia libertária e militante. O geógrafo e anarquista Reclus 

contestou o Estado capitalista, desde jovem, acreditando assim em uma sociedade nova, onde 

a Geografia  social seria uma ciência engajada na  construção  de uma nova ordem 

econômica, política e social. Combateu o governo francês na comuna de paris em 1871, foi 

preso e logo após alguns meses banido da França; posicionou-se contrario as idéias 

deterministas de Ratzel e ao possibilismo de Vidal de La Blache, construindo dessa forma 

uma terceira via ao lado do companheiro Pietr Kropotkin, propondo uma Geografia libertária 

comprometida com a luta de classes e preocupada com a desigual distribuição econômica. 

Escreveu obras volumosas e atuou até o fim da vida em dois campos que para ele se 

completavam: o movimento anarquista e o meio cientifico.  

 

Palavras chaves: Geografia, Anarquista, França, Sociedade e Ciência. 

 

“Mas, a reivindicação de todos os bens 

usurpados à comunidade, isto é, a expropriação, só 

o comunismo anárquico a pode realizar. E para isso 

teremos que destruir o governo, rasgar as leis, 

repudiar a sua moral, desobedecer à 

autoridade[...]” 

Élisée Reclus, prefácio de a conquista do 

pão. 
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 Estudante de graduação em Geografia da Universidade Federal do Ceará (Fortaleza), e membro do LEAT 
(Laboratório de Estudos -Agrários e Territoriais).  E-mail: geoanarquista@hotmail.Com 
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Introdução 

Nas ultimas décadas o estudo sobre o anarquismo no meio acadêmico vem 

aumentando consideravelmente, principalmente no âmbito das ciências humanas (Geografia, 

História etc.). A cada ano que passa, novos coletivos de tendência anarquista são criados, 

encontros a nível nacional estão sempre acontecendo, como foi o caso do 1º Encontro 

Libertário: Anarquismo e Movimentos Sociais2, ocorrido no centro de humanidades da UFC 

entre os dias 8 e 11 de dezembro de 2008, organizado pela Organização Resistência Libertária 

(ORL). A contribuição ao conhecimento geográfico de Élisée Reclus e P. Kropotkin na 

Geografia do século XIX e XX e a atuação do anarquismo social hoje como perspectiva 

política junto aos movimentos sociais nos motivou a pesquisar e aqui relatar neste trabalho há 

importância de Élisée Reclus para a historiografia do pensamento geográfico. Acreditamos ser 

necessário estudar a origem da palavra anarquia e o movimento político para iniciarmos esse 

trabalho. 

A etimologia da palavra Anarquia vem do grego anarchos que quer dizer sem governo 

(WOODCOCK, 2007, p.8), ou seja, os anarquistas crêem que o Estado é desnecessário 

apontado assim para formas igualitárias e viáveis para a organização da sociedade com 

objetivo de substituir a autoridade do Estado por um sistema baseado na autogestão, 

internacionalismo e federalismo3. A gênese do movimento anarquista surge no seio da 

Associação Internacional dos Trabalhadores – AIT, da qual Élisée Reclus participou. 

Metodologicamente, fizemos a opção de dividir a pesquisa em quatro partes, na qual 

será possível analisar de forma metódica a vida e obra de Élisée Reclus. A primeira parte é 

destinada a entender as correntes do anarquismo em quais Reclus participou ou esteve 

próximo, a segunda parte é subdividida em dois tópicos sobre Élisée Reclus, em que o 

primeiro aborda o geógrafo comprometido na construção de uma ciência engajada e o outro 

fala sobre o anarquista militante. A terceira parte dedica-se a analisar a Geografia libertária 

como uma Geografia social, ao contrario dos contemporâneos de seu tempo, Ratzel e Vidal de 

La Blache. Em busca pela construção de um debate em torno de uma Geografia anarquista 

                                                           
2
 Jornal semente libertária (ano I, N. 1,dezembro de 2008, Fortaleza). Único jornal usado para a bibliografia. 

3
 Federalismo é um principio não hierárquico e descentralizado com base na livre associação das federações. 
Auto gestão é a gestão econômica direta, em que os próprios trabalhadores têm a autonomia de decisão sobre o 
que foi produzido e como vai ser socializado. Internacionalismo opõe-se ao nacionalismo e a exaltação ao 
Estado, crendo numa sociedade sem fronteiras políticas entre os indivíduos. 
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hoje como ferramenta para a luta social, a quarta parte encerra este texto, em busca de uma 

incansável conclusão.  

 

Correntes do anarquismo 

É de fundamental importância compreender as correntes do movimento anarquista em 

que Élisée Reclus esteve próximo, por isso nos deteremos em falar apenas do coletivismo e do 

anarco-comunismo e suas duas variantes – anarco comunismo clássico e anarco-comunismo 

organicista4. 

 O Anarquismo coletivista é uma corrente que se define por ser contra a existência do 

Estado e através da ação direta propõem a organização da sociedade em associações 

autônomas que articuladas (federação) garantiriam a liberdade e a igualdade política 

econômica e social da coletividade. Foi defendida por Reclus, no seio do inicial movimento 

anarquista em fins da década de 1860, do século XIX, e teve como grande expoente desta 

corrente o russo Mikhail Bakunin. Sua máxima era que cada trabalhador teria o direito sobre o 

produto do seu trabalho. 

A segunda corrente que Reclus participou foi o anarco-comunismo que tem como 

proposta teórica de organização da sociedade: a ausência do Estado, sendo organizada pela 

livre federação que garantiria a posse comum da produção e da propriedade. Esta corrente 

esteve próxima ao coletivismo, diferenciando no tocante ao modo de distribuição das riquezas 

produzidas, em que não seria de acordo com o produto do trabalho e sim “a cada um 

conforme as suas necessidades” (KROPOTKIN, 1975), assim cada um tomaria para si os 

produtos de acordo com as suas necessidades e não de acordo com o trabalho realizado. 

As diferentes compreensões sobre o anarco-comunismo fizeram esta corrente dividir-

se em anarco-comunismo clássico e anarco-comunismo organicista. O anarco-comunismo 

clássico tem sua consolidação na década de 1880, tendo Pietr Kropotkin e Élisée Reclus como 

seus grandes teóricos, em que as ciências naturais e as idéias anarquistas seriam o motor 

condutor para uma evolução intelectual e gerariam uma ação emancipatória dos indivíduos; 

                                                           
4
 O termo anarco-comunismo organicista foi utilizado pelo historiador argentino Osvaldo Bayer pela primeira 
vez (luta libertária). 
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portanto a sociedade estaria em constante evolução, caminhando para uma inevitável 

sociedade igualitária sem a presença do Estado.  

Nas palavras de Reclus (2002), 

[...] Somos igualmente revolucionários em tudo, sabedores de que a 
própria historia outra coisa não é senão a série das realizações, 
sucedendo à das preparações. A grande evolução intelectual, que 
emancipa os espíritos, tem por conseqüência lógica a emancipação, na 
realidade, dos indivíduos em todas as suas relações com outros 
indivíduos. (p. 25) 
 

A evolução intelectual surgiria de uma grande conscientização da massa, que 

consciente de sua situação social iria intervir buscando mecanismos para mudar a sociedade. 

A outra tendência, do anarco-comunismo foi o anarco-comunismo organicista que se 

caracterizava por propor a construção de uma organização especifica anarquista, atuando 

junto aos movimentos operários, negando assim qualquer sentido de evolução natural para 

uma sociedade igualitária. Teve como seus grandes expoentes os italianos Errico Malatesta e 

Luigi Fabbri.  

 

Élisée Reclus, Vida, Obra e Luta: 

História e Contribuição Cientifica (parte-1) 

A Geografia libertária tem sua origem com Reclus e Kropotkin. No Brasil nos últimos 

30 anos vem se tendo acesso ao pensamento da corrente anarco-geográfica. Alguns autores 

vêm trabalhando essa tendência tanto no ensino básico, como, no seio das universidades, 

como é o caso de duas obras de Manuel Correia de Andrade: geografia ciência da sociedade: 

Uma introdução a análise do pensamento geográfico e o outro livro é dedicado a uma seleção 

de textos traduzidos de Élisée Reclus na coleção grandes cientistas sociais. 

 Para compreender Jean Jacques Élisée Reclus e seu trabalho pedagógico 

libertário e bom buscar sua formação desde sua gênese. Nascido em 15 de março de 1830, na 

cidade pequena de Sainte-foy-la grande há 65 km de Bordeaux, filho de família modesta, o 

pai, um pastor calvinista e sua mãe uma professora primária. No início da década de 1840 vai 

para uma escola religiosa em Neuwied por influência direta do pai, na província de Reno 

(Alemanha). Pouco tempo depois teve problemas com seus educadores por professar junto 
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com irmão e companheiro de militância Élie, idéias republicanas. Lia constantemente 

Filosofia e Sociologia, e em 1851 vai para Universidade de Berlim cursar teologia, onde lá 

acaba sendo aluno de Karl Ritter em Geografia. Em abril do mesmo ano em Berlim escreve 

uma carta à mãe, falando de não querer mais se dedicar ao sacerdócio:  

 

 [...] A vida de um pastor não pode fechar-se entre as quatro 
paredes de um púlpito, e como é preciso preencher outras 
formalidades mais que as de fazer sermões aos fiéis em tempos iguais 
e medidos, resisti a todos os meus pequenos desejos de amor próprio, 
e por isso digo agora, não quero, não posso, não devo ser pastor. 

 

  [...] Tempos virão em que cada homem será seu próprio rei e seu 
próprio pastor [...] (RECLUS, 2002, p.11). 

 

 Como se percebe Reclus questionou o poder hierárquico e é provável que isso 

tenha lhe influenciado na sua tese universitária sobre o princípio da autoridade que defendeu 

em fins de 1851. Em dezembro de 1851 Reclus e Élie se deslocam para Orthez (França), 

período em que Luiz Napoleão deu o golpe de Estado na França. Os irmãos Reclus lançaram 

um manifesto com outros jovens denunciando o golpe, mas, com o golpe consumado os 

irmãos tiveram que fugir para Inglaterra e em seguida para a Irlanda, onde trabalhavam no 

campo. Em 1853 migrou para os Estados Unidos passando por vários Estados, ao ver o 

compromisso da Igreja protestante com os proprietários de terra e o regime escravocrata 

rompe com a religião e torna-se ateu (ANDRADE, 1985). 

 Descontente com a América do norte vai para a Colômbia em 1855 ter mais 

uma experiência no campo. Em 1857 com a anistia retorna à França e se casa com Clarisse 

Brian. Na França começa a escrever artigos, analisar os aspectos físicos dos países que visitou 

e a traduzir (traduziu um livro de Karl Ritter, sobre a configuração dos continentes). 

Conquista notoriedade e ingressa na sociedade geográfica de Paris em 1862, onde no mesmo 

ano publica guias turísticos para a librairie hachette. Publicou um artigo importante sobre o 

vulcão Etna5 (que fica na Sicília, Itália), em janeiro de 1865 na revue des deux mondes e em 

1869 é publicado um livro de grande repercussão o “La terre; description des phénomenes de 

                                                           
5
 Maior vulcão da Europa que entrou em erupção em janeiro de 1865. 
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la vie du globo” em dois volumes. Participando de atividades cientificas “em 1870, Reclus 

entra para o observatório de aerostática”6 (RECLUS, 2002, p.13). 

 Houve a guerra franco-prussiana em 1870, tendo como resultado a derrota 

francesa, que colocou a França em posição humilhante tendo que atender as exigências dos 

prussianos, mas, “a população parisiense levantou-se em armas, organizou comuna” 

(ANDRADE, 1985, p.13) para  enfrentar as forças “legalistas” de Versalhes. Com a derrota 

dos membros da Comuna de Paris os irmãos Reclus: Élisée, Élie (antropólogo) e Paul Reclus 

foram aprisionados. Élisée foi julgado por um conselho de guerra e condenado a prisão numa 

colônia francesa (Nova Caledônia7, Oceania), mesmo condenada à editora Hachette continuou 

mantendo contato com ele na prisão. Um movimento internacional de intelectuais conseguiu 

do governo a comutação da prisão pelo exílio de 10 anos, após essa decisão segue para a 

Suíça em 1872 onde se estabeleceria e ficaria até 1889.    

 Fez um contrato com Hachette para escrever a  nouvelle géographie 

universellie com a condição de não abordar temas, como, políticas sociais e religião, o que o 

levou a fazer uma auto censura para a pesquisa de seu novo livro. Viaja por uma série de 

países do mundo entre a década de 1880 e o ano de 1893 colhendo dados e fazendo uma 

pesquisa exaustiva por onde passa, paralelas as pesquisas, ministrava cursos na Universidade 

de Genebra e Neuchêtel. Como geógrafo recebeu a medalha de ouro da sociedade geográfica 

de Paris em 1892 e em 1893 da sociedade geográfica de Londres. 

 Contribuiu de várias formas com seu amigo Kropotkin incentivando-o a 

escrever vários livros. Reclus escreveu o prefácio de A conquista do pão em 1892, enquanto 

isso Kropotkin colaborou com textos sobre a Rússia e o extremo oriente, para sua Nouvelle 

géographie universellie, colaboraram também para esse livro o russo Metchnikoff e os 

franceses G.lefrançais8 e o seu irmão Onésime Reclus.  

                                                           
6
 Aerostática e o estudo das leis de equilíbrio dos gases da atmosfera. 

7
 Prisão para onde foi levada a anarquista Louise Michel. 

8
 Metchnikoff foi um cientista russo que lutou ao lado de Garibaldi na Itália e provavelmente foi membro da 

Fraternidade Internacional ao lado de Bakunin e Reclus.O libertário Lefrançais foi militante de 1848, participou 
da Comuna de Paris. 
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 Teve forte atuação para uma educação integral9 colaborando com o comitê para 

o ensino anarquista em 1882 (GALLO, 1995). Elaborou um programa educacional 

esclarecendo os princípios libertários para a educação, influenciando assim os pedagogos, 

Paul Robin e Sébastien Faure, anarquistas e amigos de Reclus que tiveram experiências 

concretas de um modelo educacional nos moldes libertários. Em meados da década de 1890, 

apóia de imediato a importância do Esperanto, como língua internacional independente da 

pátria. Em 1894 Élisée participa da fundação da nova Universidade Livre de Bruxelas, 

chegando enfim aos 64 anos de idade a ser professor universitário de Geografia. 

 Sua última obra geográfica foi l’homme et La terre em seis volumes, publicada 

pela librairie universelle postumamente entre 1905-1908 por seu sobrinho Paul Reclus. Esta é 

considerada sua melhor obra, sendo escrita sem se preocupar com a censura, pois já não havia 

mais contrato com a editora anterior, e é onde ele expressa claramente suas idéias a cerca de 

uma Geografia social, preocupada com as desigualdades sociais, essa obra foi publicada 

também pela editora da escola moderna (lá editorial) com o titulo em espanhol de el hombre y 

la tierrá que teve a tradução de Anselmo Lorenzo10 e a revisão de Odon de Buen, professor da 

Universidade de Barcelona que teve seu livro Geografia física prefaciado por Élisée Reclus 

(TRATENBERG, 2004). Sua primeira obra reproduzida para o Brasil foi à tradução do 

capítulo do tomo XIX da Nouvelle géographie universellie11, capítulo que foi traduzido sob o 

título de Estados Unidos do Brasil: Geographia, Ethnographia e Estatística em 1900 por 

Benjamin F. Ramiz Galvão, já em 1904 o anarquista português que estava residindo no Brasil, 

Neno Vasco (LUTA LIBERTÁRIA, 2002), traduz o livro A evolução, A revolução e o Ideal 

anarquista, livro que se originou de uma conferência proferida por Reclus e publicada no Lé 

revolté em 1880. Sua contribuição por uma educação libertária o faz receber uma homenagem 

póstuma em 1906, por alguns anarquistas do Rio Grande do Sul, entre eles Polydoro Santos, 

que fundaram a escola libertária Élisée Reclus (RODRIGUES, 1999). 

                                                           
9
 Educação integral é vista como uma educação que deve educar integralmente o homem, buscando sempre a 
igualdade entre os homens, a liberdade e a conscientização para transformação política e social. 

10
 Anselmo Lorenzo participou da AIT pela tendência antiautooritária, sendo depois historiador do sindicalismo 

espanhol e colaborador da escola moderna de Barcelona. Foi deportado da Espanha durante o processo contra 
Francisco Ferrer y Guardia.  

11
 As pesquisas da nouvelle géographie universellie foram concluídas na América do sul em 1893, quando ele 

passou pelo Brasil, Argentina, Uruguai e Chile.  
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 Elisée Reclus foi o fundador de uma Geografia social e teve grande 

contribuição científica, pois Foi “na França, um dos precursores de uma geopolítica de 

resistência a opressão” (LACOSTE, 1993), faleceu em 04 de julho de 1905 em Thourout 

próximo de Bruges, Bélgica.  

Élisée Reclus e sua militância (parte-2) 

 Sua inclinação para vida política começa muito cedo, logo tem divergências 

com o pai, um pastor calvinista, e seus educadores. A leitura de socialistas franceses, como, 

Fourier e Proudhon, o influenciaram a ter uma tendência anarquista, como podemos perceber 

em um escrito seu de 1851: 

[...] O nosso fim é chegar àquele estado de perfeição ideal no qual as 
nações não terão mais necessidade de estar sob a tutela de um governo 
ou de outra nação; é a ausência de governo é a anarquia, a mais 
elevada expressão da ordem. (RECLUS, 2002, p.12). 
 

Esse texto fez parte de alguns escritos seus de 1851, ano que escreve um manifesto 

contra o golpe de Luis Napoleão, documento que o fez viver no exílio temendo a prisão. 

Passou por vários paises e “em 1855, querendo compreender a formação latina americana, 

viajou para o sul, indo estabelece-se nas margens do rio hecla, na Colômbia”.(ANDRADE, 

1985, p.12) Com o retorno a França em 1857, começa a freqüentar espaços acadêmicos e 

ganhar prestigio; realiza algumas viagens no inicio da década de 1860, sendo uma delas para a 

Sicília, onde estuda o vulcão Etna. Em 1864 na Itália Reclus participar de uma reunião em 

Florença (WOODCOCK, 2007) da organização política Fraternidade Internacional, onde 

conhece Mikhail Bakunin, A. Tucci, Fanelli entre outros, retornando assim, a suas atividades 

políticas em Paris, onde entre 1864 e 1868, Segundo Nettlau, Reclus (2008) colaborara com 

publicações associacionista (l’association e l’a coopération). 

 Participa ativamente da Liga da Paz e da Liberdade, congresso que tinha o 

caráter de pacificar a Europa, organizado por alguns socialistas reformistas e democratas, 

realizado em 1867 em Genebra e em 1868 em Berna (congresso realizado em setembro, onde 

Élisée Reclus proferiu um discurso sobre a questão federalista). Após a não aceitação de 

princípios socialistas pela Liga: Élisée Reclus, Élie Reclus, Mikhail Bakunin etc, rompem 

com a Liga e criam a Aliança Internacional da Democracia Socialista que tinha como pontos 

fundamentais de seu programa: a abolição das classes, igualdade política, econômica e social 

dos indivíduos dos dois sexos. O desaparecimento dos Estados políticos e autoritários e a 
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união universal das livres federações tanto agrícola quanto industrial. Em junho de 1869, o 

conselho geral da AIT, admite a Aliança como seção da Internacional. 

 Foi um dos lideres da Comuna de Paris12, ao lado de seus irmãos, E. Varlin, G. 

Français e Louise Michel. A comuna se inicia em 18 de março de 1871 e vai até 28 de maio 

do mesmo ano, Reclus e outros revolucionários escrevem vários manifesto atacando o 

governo francês. Élisée Reclus acaba sendo preso em 5 de abril de armas nas mãos, julgado e 

condenado à prisão sua pena acaba se transformando em exílio, isso faz com que Reclus seja 

conduzido como prisioneiro para o outro lado da fronteira, na Suíça francesa em 1872, onde 

reencontra o amigo Bakunin. Na Suíça vai para Lugano, cidade situada entre montanhas que o 

reanimou para a luta e provavelmente o influenciou a escrever histoire d’une montagne em 

1880. Reclus expôs pela primeira vez sua concepção anarco-comunista no encontro 

internacional de Lausanne em março de 1876 (NETTLAU, 2008), ano da morte de Bakunin. 

Em 1877 conhece Kropotkin que estava na condição de exilado político na suíça, esse é o 

inicio de uma grande amizade e colaborações intensas, como no caso do jornal lé revolté 

periódico anarquista fundado por Kropotkin em fins de 1878 que teve a contribuição de 

Reclus desde o inicio. Reclus e Kropotkin participaram ativamente do processo que mudou a 

perspectiva econômica (coletivismo para o anarco-comunismo) da maioria das federações da 

internacional antiautoritária, Sendo o marco inicial desse processo o  Congresso da Federação 

Jurassiana em 1880. 

 Em 1883 o jornal lé revolte para de ser editado por conta do famoso 

julgamento de Lyon, onde 66 anarquistas foram presos e julgados, entre eles, Élisée Reclus 

que inclusive escreve uma carta ao juiz de instrução de Lyon, reafirmando suas convicções e 

solicitando a acusação contra si, o que acabou não dando certo. Foram condenados a cinco 

anos de prisão  somente, Kropotkin (anistiado em 17 de janeiro de 1886) e mais três pessoas 

(HISTORIA DO ANARQUISMO, 2008). Durante esses anos o jornal lé revolté instala-se em 

Paris, mudando o nome para la révolte desaparecendo em março de 1894 por conta da forte 

repressão e uma lei que impedia publicações anarquistas. Esses jornais serviam para a 

                                                           
12

 A França enfrentou grave crise econômica e social após a guerra franco-prussiana, o que acabou gerando 
insatisfação popular e o não reconhecimento do governo “republicano” de Versalhes pelos parisienses. Em Paris, 
proudhonianos, anarquistas e socialistas blanquistas, reivindicaram a autonomia da cidade, direito integral para 
todos, cooperação mutua com as outras localidades da França (federalismo) propondo assim, o fim da burocracia 
hierárquica do Estado francês. A conseqüência imediata após a Comuna foi uma lei de 1872 que proibia 
qualquer atividade da internacional na França.  
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propaganda anarquista e constantemente veiculavam artigos de Élisée Reclus e Kropotkin. No 

lé revolté foram publicados artigos de palavras de um revoltado (1885) e no la révolte os 

artigos de a conquista do pão (1892), os dois livros de Kropotkin contaram com a ajuda e 

incentivo de Élisée Reclus. 

 Em 1897 lança seu único livro político, a evolução, a revolução e o ideal 

anarquista, contribuindo assim com a propaganda anarquista, na mesma década Colaborou 

também com uma revista a les temps nouveaux13, publicando um artigo sobre  as colônias 

anarquistas em 1900, no qual condenava o afastamento de alguns anarquistas da sociedade, 

optando em viver “em comunidades isoladas do capitalismo como se isto fosse 

possível”(ANDRADE, 1985). 

 Em 15 de fevereiro de 1905 escreve a Kropotkin, relatando que ao começar um 

discurso em Paris, tevê que sentar, pois, sentia pontadas no coração. Quase cinco meses 

depois (4 de julho de 1905) Élisée Reclus veio a falecer. (RECLUS ,2002) 

Geografia libertária, um contra ponto a Geografia tradicional 

 A Geografia moderna tem sua sistematização no século XIX com os 

prussianos: Alexander Von Humboldt (1769-1859), que foi na velhice conselheiro do rei da 

Prússia; e Karl Ritter (1779-1859) ligado à aristocracia, foi “tutor de uma família de 

banqueiros” (MORAES, 1983). A Alemanha de Humboldt e Ritter é um aglomerado de 

feudos, que vai fazer com que haja uma discussão estratégica em torno da Geografia como 

uma ferramenta para a unificação alemã. Humboldt analisou a Geografia como um acumulado 

de conhecimentos referentes aos aspectos físicos da terra, buscando de forma empírica as 

interações existentes na natureza; isso seria a parte de algo mais complexo (o cosmos). 

 Karl Ritter recusava uma Geografia de pura descrição, afirmando que um dos 

objetivos da Geografia seria a relação do homem com o meio natural (SODRÉ, 1982), em que 

esse homem delimitaria uma área e estudaria sua individualidade. Ritter com uma forte 

inclinação religiosa entende que a ordem natural obedece a uma designação divina. 

                                                           
13

 Periódico fundado em 1895 pelo anarquista Jean Grave na França, que surgiu em substituição ao la revolte. A 
orientação do periódico era anarcosindicalista. 
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  Kropotkin, companheiro de militância de Reclus, fala sobre os dois 

fundadores da Geografia moderna no ensaio o que a geografia deve ser, publicado em 1885 

numa revista cientifica: 

 É verdade que não contamos hoje com um viajante e filósofo tão 
capaz como foi Humboldt (...) Reaparece novamente na literatura 
geográfica o mesmo nível de explicação cientifica e de fundamentação 
filosófica a que Humboldt e Ritter nos haviam acostumados. 
(KROPOTKIN, 1885). 
 

 Como se percebe a contribuição para a sistematização da Geografia se deu na 

Alemanha, seguindo uma base filosófica positivista. As contribuições da Alemanha foram 

várias, mas Segundo Moraes (1983) isso não quis dizer que em outros paises inexistiam 

geógrafos qualificados, como no caso da França, que tinha como destaque Élisée Reclus.  

 Logo após a sistematização da Geografia  destacaremos três geógrafos: 

Friedrich Ratzel (1830-1905), Paul Vidal de la Blache (1845-1918) e Élisée Reclus (1830-

1905). Ratzel foi um geógrafo alemão, que estudou Geografia ao lado de Élisée Reclus na 

Universidade de Berlim, sendo aluno de Karl Ritter. Teve como objeto de estudo a influência 

do meio sobre a humanidade, elaborando dessa forma um determinismo geográfico; seu 

principal livro foi antropogeografia-fundamentos da aplicação da geografia á Historia de 

1882; esteve subordinado aos interesses do Estado alemão, elaborando o conceito de “espaço 

vital” onde “o progresso ou a decadência de um Estado dependeria de sua capacidade de 

expansão” (ANDRADE, 1987). 

 O geógrafo francês Vidal de la Blache se opõe às colocações de Ratzel, 

desenvolvendo sua teoria após a guerra franco-prussiana de 1870, onde com o apoio do 

Estado francês elabora fundamentações cientificas que nortearam o colonialismo francês. 

Desenvolve a escola francesa de Geografia em Nancy e Sorbonne (universidades onde La 

Blache lecionou). Para ele o homem sofre influência do meio, o que não deixa de ser um 

determinismo, porém, como ele é um ser ativo tem meios para modificar a natureza levando o 

progresso, “assim, na perspectiva vidalina, a natureza passou a ser vista como possibilidades 

para a ação humana; daí o nome de possibilismo dado a esta corrente por Lucien Febvre” 

(MORAES, 1983). 

 Na Geografia libertária de Élisée Reclus ele se contrapõe aos pilares de seus 

contemporâneos tradicionais que se alinhavam com as classes dominantes e servia aos 
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interesses do Estado burguês. Ratzel e La Blache são autores que pertenciam a Geografia 

tradicional ligada e comprometida com Estado, onde conquistaram grandes privilégios e 

status universitário no cenário geográfico da época. Nenhum estava preocupado com a 

emancipação humana fazendo da Geografia um aparelho da expansão do capitalismo colonial, 

como descreve Lacoste (1993) : 

Na evolução da geografia, a obra de Élisée Reclus e, em especial, O 
homem e a terra marca uma virada decisiva; antes dele, essa 
geografia que eu chamo fundamental estava essencialmente ligada 
aos aparelhos de Estado, na qualidade de instrumento de poder, mas 
também na qualidade de representação ideológica propagandista. 
(p.205, grifo nosso). 
 

 É bom entender que o século XIX na Europa era um período com várias 

manifestações operárias, da comuna de Paris e da guerra franco-prussiana. Com essa 

instabilidade política na Europa os governos capitalistas souberam utilizar a Geografia como 

estratégia para a corrida colonial. As divergências aumentaram, principalmente entre 

Alemanha e França, o que impulsionou uma disputa colonial14 na África e Ásia. As escolas 

alemã e francesa elaboraram teorias favoráveis à colonização e é nesse contexto que surge 

Élisée Reclus e seu amigo geógrafo Kropotkin. 

 Algumas concepções destacaremos para ajudar na compreensão da Geografia 

social/libertária de Élisée Reclus. Uma característica básica que merece destaque é a 

necessidade da existência da luta de classes, dentro de uma Geografia social preocupada com 

as relações sociais. Segundo Reclus (ANDRADE, 1985, p. 40) “aqueles que comandam 

procuram permanecer como chefes, enquanto os que os servem fazem esforços para 

reconquistar a liberdade” (ANDRADE, 1985, p.40). A dominação do opressor causa desejo 

de mudança por parte do oprimido criando elementos para uma luta constante: a luta de 

classes. Luta essa que não passa pelo domínio de um órgão centralizado como é o Estado, seja 

ele proletário ou burguês. Reclus não se coloca do lado das escolas geográficas do século 

XIX, que estavam ligadas ao Estado burguês. Essas escolas (alemã e francesa) elaboraram leis 

gerais e princípios que norteavam a expansão colonial imperialista. Élisée traçava dentro da 

                                                           
14

 A disputa colonial estava posta e as potências industriais colonialistas partem para a expansão de novos 
mercados fora da Europa (Ásia e África). Não só França e Alemanha estavam na briga, mas também: Inglaterra, 
Itália, Bélgica, Holanda, Rússia e Portugal. No caso da França e Alemanha, o que estava em jogo era o 
revanchismo francês, pois, os franceses foram derrotados na guerra franco-prussiana e obrigados a assinar o 
tratado de Frankfurt, que obrigava a França a ceder o território de Alsácia e parte de Lorena para os alemães.  
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Geografia um caminho libertário para uma sociedade nova, onde ao invés da ciência 

geográfica está ligada as classes dominantes, ela teria o papel de se preocupar com a classe 

operária. 

 Reclus contribui com uma Geografia social voltada para a sociedade, sendo 

contra uma fragmentação da ciência geográfica (física e humana). Trabalhou com temáticas 

até então não trabalhadas por seus contemporâneos, como, a produção do espaço geográfico, 

os problemas urbanos, a análise das estruturas econômicas, sociais e políticas e o 

expansionismo colonial. A corrente libertária contribuiu com sua criticidade e seu 

engajamento político, influenciando e dialogando com a Geografia crítica, como nos fala 

Vesentini (2004, p.223): “Desde o seu nascedouro, a Geografia crítica encetou um dialogo 

com a teoria crítica (isto é, com os pensadores da escola de Frank furt), com o anarquismo 

(Reclus, Kropotkin) [...]”. Dentre os vários geógrafos da Geografia critica do século XX, 

gostaríamos de destacar o francês Yves Lacoste que reconheceu a importância da obra de 

Élisée Reclus no livro a geografia-isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra (1976), 

onde ele disserta sobre a sua colaboração para uma Geografia questionadora das teses 

tradicionais e imbuídas de uma perspectiva libertária. 

 Outra questão importante foi a critica feita por Reclus a doutrina do economista 

inglês Thomas Malthus. A teoria malthusiana é exposta no livro ensaio sobre o principio da 

população, publicado em 1798, em que segundo seus estudos demográficos as populações 

crescem em progressão geométrica (1,2,4,8...), ao passo que os meios de subsistência ( os 

alimentos produzidos), só crescem em progressão aritmética ( 1,2,3,4...), daí ele acaba 

concluindo que a fome e a miséria são causadas por uma lei natural, fazendo com que haja um 

aumento maior da população, do que os gêneros alimentícios, o que acabaria resultando em 

uma insuficiência de alimentos para uma superpopulação (DAMIANI, 2008).Na segunda 

edição do livro publicada em 1803, Malthus apresenta uma solução que seria o “controle 

moral”, ou seja, os indivíduos não poderiam se casar e ter filhos, pois, isso aumentaria o 

numero de habitantes; em outras palavras ter filhos deveria ser um direito reservado somente 

aos favorecidos pela riqueza.         

    Élisée Reclus no livro a evolução, a revolução e o ideal anarquista de 

1897, contesta esse argumento de Malthus, que representava um mecanismo de dominação 

para legitimar a divisão entre ricos e pobres. Reclus se contrapõe a essa “lei natural 

malthusiana”, pois havia abundância de alimentos e terra para todos, “os produtos ultrapassam 
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duas vezes as necessidades do consumo” (RECLUS, 2002, p.73). A questão da fome era a má 

distribuição da renda, terra e alimentos, o proletário e camponês não tinham as necessidades 

materiais para a sua existência, daí para Reclus a importância de lutar por uma “sociedade de 

iguais” (RECLUS, 2002). 

 

Busca incansável pela conclusão 

 Esperamos que a contribuição teórica dada sobre o geógrafo e militante Élisée 

Reclus possa contribuir para reflexões e ações que dialogue em torno de uma ciência 

engajada, critica e que deva servir a construção de uma sociedade igualitária. Os temas 

trabalhados por Reclus estão mais atuais do nunca, mas é necessário compreender o momento 

histórico do anarquista francês, que estava em um período marcado pelo cientificismo, 

evolucionismo, revoltas e a expansão colonial. 

 O século XXI está apresentando novos desafios para a ciência geográfica: a 

modernização excludente no meio rural; crise econômica, questões ambientais entre outras. 

Diante desse panorama, as propostas de Élisée Reclus e os princípios libertários soam hoje 

nesse contexto histórico, neoliberal e neocolonial, como um mecanismo viável e aplicável de 

análise da realidade. O caminhar epistemológico geográfico necessita está em um movimento 

constante, pautado pela dialética da negação dessa sociedade de exploração rumo a 

construção de uma práxis que possibilite uma transformação política e social.  

 Para dar continuidade a uma Geografia libertária, radical e social, se faz 

necessário romper os muros que preservam a manutenção do status quo e lutar por uma 

Geografia militante, que seja voltada para o ser e não para o ter. Portanto a contribuição 

geográfica de Élisée Reclus nos serve de ferramenta para que possamos dar prosseguimento a 

uma corrente geográfica anárquica, que aponte par uma educação emancipatoria e uma 

sociedade mais justa.  
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